
Протокол № 2

засідання постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, будівництва та використання

природних ресурсів

від 22 грудня 2015 року                                                        м. Кіровоград

Склад комісії – 9 осіб
Присутні:

голова постійної комісії – Кайдаш Юрій Анатолійович;
заступник голови  постійної комісії – Ревенко Наталя Олександрівна;
секретар постійної комісії – Погребнюк Артем Анатолійович;
члени постійної комісії: Довбиш Іван Іванович,

Дичко Анатолій Дмитрович,
Здебська Валентина Павлівна,
Могилей Михайло Миколайович,
Ратенко Сергій Леонідович.

У роботі засідання постійної комісії взяв участь перший заступник 
голови обласної ради Гугленко Ю.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про  програму  економічного  і  соціального  розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік.

Інформує:  Рахуба  Ніна  Афанасіївна —  директор  департаменту
економічного  розвитку  і  торгівлі  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

Запрошені: Хомич  Антоніна  Павлівна –  заступник  директора
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

Довжук  Ольга  Василівна –  директор  департаменту
житлово-комунального  господарства  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

Кулікова  Вікторія  Володимирівна –  начальник
управління  регіонального  розвитку,  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської обласної державної адміністрації

2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 січня
2015 року № 693 “Про обласний бюджет на 2015 рік”.

Інформує: Шеремет Сергій Вікторович – директор департаменту
фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

Запрошені: Хомич  Антоніна  Павлівна –  заступник  директора
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації



Довжук  Ольга  Василівна –  директор  департаменту
житлово-комунального  господарства  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

Кулікова  Вікторія  Володимирівна –  начальник
управління  регіонального  розвитку,  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської обласної державної адміністрації

3. Про обласний бюджет на 2016 рік.
Інформує: Шеремет Сергій Вікторович – директор департаменту

фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації
Запрошені: Хомич  Антоніна  Павлівна –  заступник  директора

департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

Довжук  Ольга  Василівна –  директор  департаменту
житлово-комунального  господарства  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

Кулікова  Вікторія  Володимирівна –  начальник
управління  регіонального  розвитку,  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської обласної державної адміністрації

4.  Про  затвердження  Регламенту  Кіровоградської  обласної
ради.

Інформує: Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами
виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

5. Про клопотання фізичної особи-підприємця Славича С.С.
щодо  отримання  погодження  стосовно  надання  спеціального
дозволу  на  користування  ділянкою  надр  водозабору  підземних
вод.

Інформує:  Слінченко  Володимир  Андрійович –  заступник
директора  департаменту  інфраструктури  та  промисловості
Кіровоградської обласної державної адміністрації

Бриндак  Вікторія  Євгенівна –  головний  спеціаліст
сектору  надрокористування  департаменту  інфраструктури  та
промисловості обласної державної адміністрації

6.  Про  рекомендації  учасників  круглого  столу  “Стан
екологічної  безпеки  в  місті  Ладижині  та  прилеглих  до  нього
територій”.

Інформує:  Кайдаш Юрій Анатолійович – голова постійної комісії
обласної ради

Хомич  Антоніна  Павлівна –  заступник  директора
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації



7.  Про  введення  мораторію  на  вирубку  лісів  у  межах
природно-заповідного фонду Кіровоградської області.

Інформує:  Кайдаш Юрій Анатолійович – голова постійної комісії
обласної ради

Хомич  Антоніна  Павлівна –  заступник  директора
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

8. Про утворення президії Кіровоградської обласної ради.
Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами

виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

9.  Про  затвердження  Положення  про  президію
Кіровоградської обласної ради.

Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами
виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

10.  Про  затвердження  Положення  про  постійні  комісії
обласної ради.

Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами
виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

11.  Про  затвердження  Положення  про  помічника-
консультанта  депутата  Кіровоградської  обласної  ради  та  опису
посвідчення  помічника-консультанта  депутата  Кіровоградської
обласної ради.

Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами
виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

1.  Про  програму  економічного  і  соціального  розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік.

Слухали  : інформацію директора департаменту економічного розвитку
і  торгівлі  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації Рахуби  Н.А.
про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на  2016  рік,  яка  зазначила,  що  проект  рішення  підготовлено  з  метою
забезпечення  виконання  завдань  програми  економічного  і  соціального
розвитку області на 2016 рік; конкретизації завдань і заходів, визначених в
Стратегії  розвитку  Кіровоградської  області  на  період  до  2020  року  та  у
Плані   заходів  на  2015-2017  роки  із  реалізації  Стратегії   розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року.

Разом  з  тим,  метою  Програми  є  створення  умов  для  сталого
функціонування  підприємств  реального  сектору  економіки,  закладів  і
установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і
сферах  діяльності,  розвитку  міжнародної  співпраці  та  міжрегіонального
співробітництва  для  поліпшення  умов  життєдіяльності  населення  та
підвищення його добробуту.



Проект програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської
області на 2016 рік сформовано:

а) за результатами аналізу стану економічного і соціального розвитку
області за січень-вересень 2015 року та очікуваних показників за 2015 рік;

б) з урахуванням Стратегії розвитку Кіровоградської області на період
до  2020  року;  Плану  заходів  на  2015-2017  роки  із  реалізації  Стратегії
розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року;

в)  пропозицій  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
територіальних  органів  міністерств  і  відомств  України  в  області,
райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

Фінансування завдань та заходів програми економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області на 2016 рік буде здійснюватись у межах
кошторисних  призначень  державного  та  місцевих  бюджетів,  коштів
інвесторів,  міжнародної  технічної  допомоги  та  з  інших  джерел,  не
заборонених чинним законодавством.

Виступили: Ревенко Н.О., Дичко А.Д., Могилей М.М.
Детально  обговоривши  питання,  Кайдаш  Ю.А.  вніс  пропозицію

рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  проект  рішення
обласної  ради  “Про  програму  економічного  і  соціального  розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік”. 

Голосували: “за”-9 осіб (одноголосно)
Вирішили: прийняти рішення № 3 (додається)

2.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  27  січня
2015 року № 693 “Про обласний бюджет на 2015 рік”.

Слухали: інформацію  заступника  директора  департаменту  фінансів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Анісімової  А.М.  про
внесення змін до рішення обласної ради від 27 січня 2015 року № 693 “Про
обласний бюджет на 2015 рік”.

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
запропонував рекомендувати депутатам обласної  ради  підтримати проект
рішення обласної  ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від
27 січня 2015 року № 693 “Про обласний бюджет на 2015 рік”.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 4 (додається).

3. Про обласний бюджет на 2016 рік.
Слухали: інформацію  заступника  директора  департаменту  фінансів

Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Анісімової  А.М.  про
обласний бюджет на 2016 рік.

Відносно  до  профілю  постійної  комісії  заступник  директора
департаменту  фінансів  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Анісімова  А.М.  Звернула  увагу  на  те,  що  у  2016  році  за  прогнозними
розрахунками  до  обласного  фонду  охорони  навколишнього  природного
середовища (спеціальний фонд) надійдуть кошти  від грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, у сумі
250  тис.грн.,  які  передбачається  спрямувати  на  реалізацію



природоохоронних заходів, пов’язаних з іншою діяльністю у сфері охорони
навколишнього природного середовища, а саме: 

видання  екологічного  паспорта  та  регіональної  доповіді  про  стан
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  області  за  2015
рік;

проведення наукових досліджень з метою внесення змін до Переліку
видів судинних рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, які
поширені  на  території  Кіровоградської  області  і  підлягають  особливій
охороні ;

проведення в області Дня довкілля;
заходи  з  екологічної  освіти,  виховання  екологічної  культури  та

інформування населення щодо вирішення екологічних проблем регіону.
Також,  пропонується  передбачити  видатки  у  сумі  10,6  тис.грн.  на

виплату обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і
декоративно-прикладного  мистецтва  імені Якова  Паученка  відповідно  до
рішення обласної ради від 21 травня 2002 року № 36 (із змінами). 

За  результатами  активного  обговорення,  голова  постійної  комісії
Кайдаш  Ю.А.  запропонував  рекомендувати  депутатам  обласної  ради
підтримати  проект  рішення  обласної  ради  “Про  обласний  бюджет  на
2016 рік”.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 5 (додається).

4. Про затвердження Регламенту Кіровоградської обласної ради.
Слухали: інформацію  керуючого  справами  виконавчого  апарату

Кіровоградської  обласної  ради  Тимофієвої  Н.Г.  про  Регламент
Кіровоградської обласної ради.

Тимофієва  Н.Г.  зазначила,  що  відповідно  до  пункту  5  частини  1
статті 43  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
затвердження  регламенту  ради  відноситься  до  питань,  які  вирішуються
виключно на пленарних засіданнях ради. Крім того, частини 14 статті  46
зазначеного  Закону  визначає,  що  регламент  роботи  відповідної  ради
затверджується не пізніш як на другій сесії.

Дане питання з урахуванням пропозицій внесених робочою групою з
підготовки  пропозицій  до  Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради  та
Положення про постійні комісії Кіровоградської обласної ради вивчено на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності,  свободи  слова,  правової  та  антикорупційної  політики  і
пропонується до затвердження сесією обласної ради.

У  зв’язку  з  набуттям  повноважень  Кіровоградської  обласної  ради
сьомого скликання є необхідність  внесення на пленарне засідання другої
сесії обласної ради питання “Про затвердження Регламенту Кіровоградської
обласної ради”.

З  інформацією з  даного  питання  також  виступив  перший  заступник
голови Кіровоградської обласної ради Гугленко Ю.О.

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
запропонував рекомендувати депутатам обласної  ради  підтримати проект



рішення  обласної  ради  “Про  затвердження  Регламенту  Кіровоградської
обласної ради”.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 6 (додається).

5. Про клопотання фізичної особи-підприємця Славича С.С. щодо
отримання  погодження  стосовно  надання  спеціального  дозволу  на
користування ділянкою надр водозабору підземних вод.

Слухали: інформацію  заступника  директора  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації  Слінченка  В.А.,  фізичної  особи-підприємця  Славича  С.С.
щодо  клопотання  про  отримання  погодження  стосовно  надання
спеціального дозволу на користування ділянкою надр водозабору підземних
вод з  метою геологічного  вивчення,  у тому числі  дослідно-промисловою
розробкою,  корисної  копалини  загальнодержавного  значення,
розташованого  в  селі  Кам'янече  Новоархангельського  району
Кіровоградської області.

Водозабір  підземних  вод  складається  з  однієї  експлуатаційної
свердловини б/н, яка розташована на земельній ділянці, що знаходиться у
користуванні  фізичної  особи-підприємця  Славича  С.С.,  на  території
Кам'янецької  сільської  ради Новоархангельського району Кіровоградської
області.

Програмою робіт з геологічного вивчення передбачаються геофізичні
дослідження  свердловини,  дослідно-фільтраційні  робот,  режимні
спостереження,  відбір  проб  води,  лабораторні  та  інші  роботи,  складання
звіту  та  його  затвердження  в  державній  комісії  по  запасах  корисних
копалин України.

Роботи із геологічного вивчення водозабору підземних технічних вод
будуть  виконуватися  за  власні  кошти  фізичної  особи-підприємця
Славича С.С.

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
запропонував  підготувати  та  внести  на  розгляд  сесії  обласної  ради
відповідний проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 7 (додається).

6. Про рекомендації  учасників круглого столу “Стан екологічної
безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій”.

Слухали: інформацію  заступника директора департаменту екології  та
природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Хомич А.П. щодо рекомендації учасників круглого столу “Стан екологічної
безпеки  в  місті  Ладижині  та  прилеглих  до  нього  територій”,  з  метою
врегулювання проблем екологічної безпеки.

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
запропонував надану інформацію взяти до відома.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 8 (додається).



7.  Про  введення мораторію на  вирубку лісів  у  межах  природно-
заповідного фонду Кіровоградської області.

Слухали: інформацію  заступника директора департаменту екології  та
природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Хомич А.П.  лист  Київського  еколого-культурного  центру щодо  введення
мораторію  на  вирубку  лісів  у  межах  природно-заповідного  фонду
Кіровоградської області.

Виступили: Ревенко Н.О., Здебська В.П., Могилей М.М.
За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.

запропонував рекомендувати департаменту екології та природних ресурсів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  спільно  з
Кіровоградським  обласним  управлінням  лісового  та  мисливського
господарства  вивчити  порушене  в  даному  листі   питання  стосовно
Кіровоградської області й надати  постійній комісії обласної ради  висновок
із даного питання.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 9 (додається).

8. Про утворення президії Кіровоградської обласної ради.
Слухали: інформацію  керуючого  справами  виконавчого  апарату

Кіровоградської  обласної  ради Тимофієвої  Н.Г. про те,  що відповідно до
пункту 3 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
утворення президії  (колегії)  ради відноситься до питань, які вирішуються
виключно на пленарних засіданнях ради.

Стаття  57  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
встановлює, що обласна рада може утворити президію ради. Президія  ради
є дорадчим органом ради,  який попередньо готує узгоджені  пропозиції  і
рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія
ради  може  приймати  рішення,  які  мають  дорадчий  характер.  До  складу
президії  ради  входять  голова  ради,  перший  заступник,  заступник  голови
обласної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники
депутатських груп і фракцій.

У  зв’язку  з  набуттям  повноважень  Кіровоградської  обласної  ради
сьомого скликання є необхідність  внесення на пленарне засідання другої
сесії  обласної  ради  сьомого  скликання  питання  “Про утворення  президії
Кіровоградської обласної ради”.

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
запропонував  рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати
запропонований проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 10 (додається).

9.  Про  затвердження  Положення  про  президію  Кіровоградської
обласної ради.

Слухали: інформацію  керуючого  справами  виконавчого  апарату
Кіровоградської обласної ради Тимофієвої Н.Г. про те, що Положення про
президію  Кіровоградської  обласної  ради  визначає  порядок  скликання  і



проведення  її  засідань,  прийняття  рішень,  інших  процедурних  питань
діяльності президії.

Прийняття даного рішення спрямовано на виконання вимог статей 43,
57  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  у  частині
врегулювання діяльності президії обласної ради. 

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
запропонував  рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати
запропонований проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 11 (додається).

10.  Про  затвердження  Положення  про  постійні  комісії  обласної
ради.

Слухали: інформацію  керуючого  справами  виконавчого  апарату
Кіровоградської обласної ради Тимофієвої Н.Г. про те, що Кіровоградська
обласна  рада  сьомого  скликання  відповідно  до  вимог  статті 47  Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” на пленарному засіданні
першої  сесії  обласної  ради утворюються постійні  комісії  Кіровоградської
обласної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які
належать до її  відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Для  визначення  прав  та  обов'язків  постійних  комісій  є  потреба  у
затвердженні Положення про постійні комісії  обласної ради.

Виступили: Погребнюк А.А., Могилей М.М.
Члени  постійної  комісії  дійшли  домовленості  опрацювати  дане

Положення  про  постійні  комісії  обласної  ради  у  рамках  повноважень
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства, будівництва та використання природних ресурсів, з метою у
майбутньому внести відповідні зміни до Положення. 

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
запропонував  рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати
запропонований проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 12 (додається).

11.  Про  затвердження  Положення  про  помічника-консультанта
депутата  Кіровоградської  обласної  ради  та  опису  посвідчення
помічника-консультанта депутата Кіровоградської обласної ради.

Слухали: інформацію  керуючого  справами  виконавчого  апарату
Кіровоградської  обласної  ради Тимофієвої  Н.Г. про те,  що відповідно до
пункту  35  статті  43  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, статті 29-1 Закону України “Про статус депутата місцевої ради”
затвердження  Положення  про  помічника-консультанта  депутата  ради  та
опису посвідчення помічника-консультанта депутата  ради відноситься до
питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.

У зв’язку з цим є необхідність внесення на пленарне засідання другої
сесії обласної ради питання “Про затвердження Положення про помічника-



консультанта депутата Кіровоградської обласної ради та опису посвідчення
помічника-консультанта депутата Кіровоградської обласної ради”.

Проект не є регуляторним актом.
Проект не потребує додаткового фінансування.
За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.

запропонував  рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати
запропонований проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 9 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 13 (додається).

На цьому голова постійної  комісії  обласної  ради оголосив засідання
комісії  закритим  та  подякував  усім  членам  постійної  комісії  за  активну
участь у роботі комісії.

Голова постійної комісії                                                                Ю.Кайдаш

Секретар постійної комісії                                                           А.Погребнюк


